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             О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 
 
 

                I  ПРАВНИ  ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење  Одлуке  о  буџету општине Неготин за 2021. годину  садржан је у 
Закону о буџетском систему   („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/2018,31/2019, 
72/2019 и 149/2020)  и члану 32.   став 1. тачка 2. Закона о локалној  самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)  и члану 40. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин 
(„Службени лист општине Неготин“број: 4/2019).           
  Са Израдом Нацрта Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину и доставом извршном 
органу-председнику општине  на даљу надлежност  ове године започето је на време  по буџетском календару у 
складу са  Законом о буџетском систему(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 и 149/2020) , јер је Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и 
пројекција за 2022. и 2023. годину министар финансија донео у складу са законским основом и роком.Затим је 
општина Неготин  донела  Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција 
за 2022. и 2023. годину.  
 
 

     Програмска структура буџета 
 

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе 
управљања јавним финансијама којим се ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију 
потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе. 

Упутство за израду програмског буџета, као и Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска 
струкура буџета ЈЛС за израду одлуке о буџету ЈЛС за 2021. годину и документ који садржи циљеве програма 
и програмских активности и листу униформних индикатора могу се наћи на сајту Министарства финансија 
(www.mfin.gov.rs). 

Уколико се услед нових надлежности или специфичних околности појави потреба за отварањем 
нове програмске активности која није део униформне програмске структуре из Анекса 5, ЈЛС упућује захтев 
Министарству финансија за отварање нове програмске активности. Министарство финансија разматра 
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поднети захтев и обавештава ЈЛС да ли је нова програмска активност одобрена или одбијена. Ако је 
програмска активност одобрена Министарство финансија додељује шифру програмске активности и нова 
програмска активност постаје саставни део униформне програмске структуре из Анекса 5. ЈЛС достављају 
захтеве за отварање нове програмске активности на обрасцу број 1. из Анекса 5. 

Прелазак са линијског буџета на програмски буџет, значајно је утицао на измену начина израде 
финансијских планова, извршење буџета као и праћење извршења буџета. Прелазак на програмски буџет, 
праћење извршења тог буџета, извршење рекламација, рефундација и повраћаја средстава из буџета, захтева 
и промену структуре елемента „позив на број задужења“ на платним налозима које испостављају корисници 
буџетских средстава. Из наведених разлога, а ради ефикасног праћења извршења буџета јединица локалне 
власти у односу на донете одлуке о буџетима јединица локалне власти, извршено је мапирање програма 
(сваком програму је додељена словна ознака). У структури елемента „позив на број задужења” за јединице 
локалне власти ће се налазити словна ознака програма у складу са следећом табелом: 
 

Словна ознака  
Програм 

 
Шифра 

 
Назив 

A 1 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

B 2 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

V 3 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

G 4 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

D 5 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

E 6 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Z 7 0701 
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

I 8 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

J 9 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

K 10 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

L 11 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

M 12 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

N 13 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

O 14 1301 РАЗВОЈ СПОТРА И ОМЛАДИНЕ 
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P 15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

R 16 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

S 17 0501 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

 
 

 Напомена: словне ознаке програма треба користити само приликом  попуњавања налога  за пренос, док у 
одлукама о буџету треба користити шифре програма. 
 
 

Правци фискалне политике у 2021. години 
 

Како је наведено у Упутству Министра финансија  за припрему буџета за 2021.годину са пројекцијама 
за 2022. и 2023.годину, које смо између осталог користили приликом припреме нацрта буџета за 2021.годину 
слично као и цела светска привреда и Србија се суочава са ризицима и неизвесностима услед епидемије 
коронавируса. Пад спољне тражње, али и предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи праћене и 
увођењем ванредног стања неминовно су се одразиле на економску активност у свим привредним секторима. 
Предузете економске мере које су имале за циљ очување производних капацитета привреде, одржање 
животног стандарда становништва и обезбеђивање довољне ликвидности значајно су помогле да се ублажи 
непосредна економска штета од овог шока и створе услови за бржи опоравак домаће привреде. Такође, 
умерени опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину 
позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2021. 
години пројектује на 6% На основу присутних ниских инфлаторних притисака и смањене агрегатне тражње 
као и узимајући у обзир кретања цена на међународном тржишту добара и услуга, очекује се да ће инфлација 
до краја 2020. и током 2021. године остати ниска и стабилна и наставиће да се креће ближе доњој граници 
дозвољеног одступања од циља. 

                                            Основне макроекономске претпоставке за 2021. годину 
 

 2020. 2021. 
БДП, млрд РСД 5507,6 5989,73 
Стопа номиналног раста 
БДП, % 

 
1,8 

 
8,8 

Стопе реалног раста БДП,% -1,8 6,0 
Инфлација, просек периода,% 1,5 1,8 
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У складу са напред наведеним макро економским показатељима локална власт је у обавези да реално 
планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода  потребно је поћи од њиховог остварења 
за три квартала у 2019. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за  
њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован 
номинални раст у 2021. години од 8,8%). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим 
што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да 
образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, 
промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода. 

 Уколико  локална власт  очекује  приходе по основу  донација, апропријације прихода и расхода (извор 
финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом  ових средстава. Апропријације 
прихода и примања, расхода и издатака из изворa финансирања 07–Трансфери од других нивоа власти, 08–
Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09–Примања од продаје нефинансијске имовине, могу 
се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама. Ненаменске трансфере 
јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету 
Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19 и 60/20-уредба). 

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се у укупно оствареним 
износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних 
прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да 
буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто 
принципа (члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава. 
 
 

Планирање масе средстава за плате запослених у 2021. години 
 

1. Законско уређење плата  
 

 Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору 
(''Службени гласник РС'', број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19). 

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у 
државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 62/06...21/16 – др.закон), Уредбом о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним 
органима („Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12, 113/17-др.закон, 23/18, 95/18-др.закон и 
86/19-др.закон). 

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним 
службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/01...86/19-др.закон). 
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                                                     2. Законом уређена основица за обрачун плата 
 

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се 
основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата 
запослених у јавном сектору. 

 
3. Планирање масе средстава за плате у oдлукама о буџету за 2021. 

годину 
 

 
                       Чланом  45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број: 
149/2020), предвиђено је да локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за 
исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату 
дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2020. године, као и 
увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем. 

 Чланом 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
број: 149/2020), врши се техничка исправка у погледу периода важења посебних фискалних правила. Такође, 
овим чланом омогућава се повећање плата у јавном сектору у 2021. години, с обзиром на то да су фискална 
кретања боља од планираних. Наиме, одговорно вођење фискалне политике у претходном периоду, у 
комбинацији са повољним макроекономским амбијентом, омогућило је умерену релаксацију фискалне 
политике. Створени фискални простор биће употребљен, између осталог, за повећање плата у јавном сектору. 

              Запосленима у здравственим установама, запосленима у систему војног здравства, запосленима 
на пословима здравствене заштите у установама социјалне заштите, лекарима у заводима за извршење 
кривичних санкција, неговатељицама у установама социјалне заштите и здравственим радницима у Заводу за 
спорт и медицину спорта Републике Србије основица за обрачун и исплату плата утврђена на основу члана 
27е Закона о буџетском систему увећаће се прво за 10%. Ово право за наведене категорије запослених стечено 
је на основу Уредбе о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених 
запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике 
Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS- COV-2 
(„Службени гласник РС”, бр. 48/20 и 81/20). Сходно члану 2. наведене уредбе додатак на основну плату од 10 
% примењује се све док се не стекну услови да се измене елементи за обрачун и исплату основне плате 
запослених у складу са законом. Tо заправо значи да ће се прво додатак на плату прописан наведеном 
уредбом инкорпорисати у основицу, а затим ће се иста повећати за 5 %, почев од плате за децембар 2020. 
године. Осталим запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава 
организација за обавезно социјално осигурање плата ће се увећати за 3,5%, почев од плате за децембар 2020. 
године, с тим што ће се од плате за март 2021. године основица за обрачун и исплату плата из 2019. године 
увећати за 5%. 
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                Чланом 3. закона додаје се члан 27к, којим се заправо врши релаксација мере ограниченог 
запошљавања у јавном сектору, која је уведена 2013. године као привремена мера фискалне консолидације. 
Новим решењем омогућиће се корисницима јавних средстава да имају одређену слободу у запошљавању, с 
тим што се претпоставља одговорно и дисциплиновано спровођење кадровске политике. Такође, 
предложено решење омогућиће једнак третман за све кориснике јавних средстава у погледу доступности 
попуњавања радних места, а све у циљу несметаног функционисања и обављања законом утврђених 
надлежности тих корисника, што је нарочито значајно у појединим секторима (здравство, култура, 
социјална заштита и др.). Релаксација наведене мере подразумеваће јачање одговорности руководиоца за 
попуњавање кључних радних места, кроз приоритизацију унутар дозвољеног процента који могу да користе 
без сагласности тела Владе. 

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава 
које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не 
финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих 
корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета 
локалне власти на економским класификацијама 411 и 412. 

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја 
запослених.  

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2021. годину и не извршава укупна 
средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може 
привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела 
пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним 
ограничењем. 

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о 
планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на економским 
класификацијама 413-416 у 2021. години. 

Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2021. години не могу се користити за повећање 
плата запослених који већ раде. 

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2021. години не треба планирати обрачун и исплату поклона 
у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања 
материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из 
члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- 
УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. 
години и новчаних честитки за децу запослених. 

Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника 
буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају 
нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 
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4. Планирање броја запослених у 2021. години 
  
Стваран број запослених у општини  Неготин по корисницима за израду  Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2021. годину изгледа на следећи начн: 
- 120  запослених у локалној администрацији на неодређено време, 
- 2 запослена у локалној администрацији на одређено време, 
- 69  запослених у предшколским установама на неодређено време, 
- 8   запослених у предшколским установама на одређено време, 
- 48   запослених у установама културе на неодређено време, 
- 1 запослени у установама културе на одређено време, 
- 5 запослених у  Туристичкој организацији на неодређено време, 
- 3  запослена у месним заједницама  на неодређено време (који се финансирају из извора 08). 

У циљу израде нацрта  Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину, Одељење за 
буџет,финансије и локалну пореску администрацију доставило је Упутство директним и индиректним 
корисницима средстава буџета општине у коме су дате смернице за израду предлога финансијских планова и 
рокова за њихово достављање.На основу предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне 
власти,  припремљен је нацрт Одлуке о буџету за 2021. годину. 

   Буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, 
уступљени приходи и трансфери. 

 Изворни приходи: 
 порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон; 
 локалне административне таксе; 
 локалне комуналне таксе; 
 боравишна такса; 
 накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом; 
-       накнада за уређење грађевинског земљишта, 
-       накнада за коришћење грађевинског земљишта, 
-       накнада за заштиту и унапређење животне средине, 

 концесиона накнада; 
 друге накнаде у складу са законом; 
 приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане 

актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку; 
 приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у 

својини  Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета; 
 приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у 

својини јединице локалне самоуправе; 
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 приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе 
чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима; 

 приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе; 
 приходи по основу донација јединици локалне самоуправе; 
 приходи по основу самодоприноса. 
  Стопе изворних прихода, начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, 

утврђује скупштина јединице локане смоуправе својом одлуком, у складу са законом. 
Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају уступљени приходи и трансфери. 
 

 Уступљени приходи: 
 порез на доходак грађана, и то на приходе од: пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, 

непокретности,  давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 74 % од пореза на зараде који се плаћа 
према пребивалишту запосленог, остали приходи у складу са законом; 

 порез на наслеђе и поклон; 
 порез на пренос апсолутних права; 
 накнада за загађивање животне средине; 
 накнада за коришћење минералних сировина; 
 накнаде за коришћење шума; 
 накнаде за коришћење водног добра; 
 накнада за промену намене пољопривредног земљишта; 
 накнада за коришћење природног лековитог фактора. 

 
Ненаменски трансфер за 2021. годину износи 250.100.000  динара,са заокруживањем цифре. 

  
 

II БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

     У складу са Законом о буџетском систему и Статутом општине Неготин билансиран је буџет 
општине Неготин за 2021. годину кроз предлог Одлуке о буџету за 2021. годину. Пројекција укупних прихода и 
примања као и укупних расхода и издатака предложена је до висине од  1.156.706.000 динара.    Пројекција 
сопствених и других  прихода и расхода буџетских корисника  износи  282.531.000 динара.Укупни расходи и 
издаци и приходи и примања по свим изворима финансирања износе 1.439.237.000 динара. 
         У  Одлуци о буџету за 2021. годину  која је урађена на програмски начин,испоштоване су законске 
регулативе и прописана садржина Одлуке на основу Закона о буџетском систему и Упутства за припрему 
Одлуке о буџету локалне власти за  2021. годину и пројекција за 2022.  и 2023. годину.  

       У оквиру предложеног износа прихода и примања буџета за 2021. годину изворни приходи су 
планирани у обиму од 37,45 %, односно у апсолутном износу од   433.195.000 динара. Највећи  приход у 
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структури изворних прихода чини порез на имовину  и  чије се остварење  у 2021. години очекује у износу од  
263.000.000 динара, затим приходи од  комуналних такси  за истицање фирме на пословном простору  у износу 
од 36.800.000 динара, комунална такса за држање моторних  друмских  и прикључних возила у износу од 
30.000.000 динара, накнада за уређивање грађевинског земљишта у износу од 13.000.000 динара, посебна 
накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 12.355.000 динара, такса за озакоњење објеката 
у корист општина у износу од 11.000.000 динара,комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама 7.000.000 динара, приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине у 
износу од 6.000.000 динара, приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у износу од 
50.000 динара и други приходи по основу комуналних такси, боравишна такса и остали  приходи су  53.990.000 
динара.  
                    Уступљени приходи у укупним приходима  учествују са 39,53 % или 457.360.000  динара.У 
структури уступљених прихода највећи приход очекује се од прихода по основу пореза на доходак, добит и 
капиталне добитке у износу од  366.010.000 динара, порез на пренос апсолутних права  по решењу Пореске 
управе у износу од 41.050.000 динара,порез на капиталне трансакције,наслеђе и поклон и акције на име и 
уделе у износу од 15.000.000 динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у износу 
од 15.000.000 динара, накнада за промену намене пољопривредног земљишта 10.000.000 динара, приходи од 
новчаних казни за прекршаје предвиђени прописима о безбедности саобраћаја у износу од 8.200.000 динара, 
накнаде за коришћење шума и шумског  земљишта  600.000 динара и остале накнаде у износу од 1.500.000 
динара. 

        Трансферна средства за  2021. годину из буџета Републике Србије  су остала на истом нивоу као 
предходних година. Очекивани трансфер  за 2021. годину који је утврђен за општину Неготин  износи  
250.069.595 динара.   

        Средства у износу од 15.050.000  динара планирају се као примања од продаје нефинансијске 
имовине односно продаје основних средстава и природне имовине односно земљишта. 

        Расходи за запослене опредељени су у износу од  269.303.000  динара.  
               Планирани обим средстава за плате и додатке запослених  износи 216.040.000 динара и 

доприноси на терет послодавца износе 36.488.000 динара. 
                   Код Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин предвиђена су средства за запосленог који ће 

радити на радно место запосленог који је крајем маја 2019. године  отишао у пензију и због природе посла коју 
је обављао потребно је у наредној години попунити то радно место. 

                  Код Предшколске установе „Пчелица“ исказана је потреба за већом масом средстава за плату из 
разлога што су током 2020. године  повећани коефицијенти код шест запослених у установи. 

              Трошкови коришћења роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, 
специјализоване услуге и др.), планирани  су до нивоа од 541.673.000 динара.  
         У оквиру економске класификације 44 утврђени су расходи по основу камата на кредите код 
домаћих банака,који су подигнути ранијих година за реализацију пројеката који се тичу инвестиционих 
улагања у општини  и који ће оптеретити 2021. годину у износу од 500.000 динара. Расходи по истом основу  
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разврстани су такође и у оквиру категорије  61 (отплата главнице за кредите чија је отплата у току) у износу од 
22.500.000 динара. 

        Обавезе општине Неготин за инвестициони кредит  код банке Societe generale из 2017. године  за  
реконструкцију и доградњу постојећег управног објекта П+Пк са пратећим садржајем у функцији базена и 
партерно уређење у Неготину, 

- наставак  реконструкције улице Милинкове,Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка 
Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић, 
Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину,  

- реконструкцију  саобраћајнице у улици Марка Орешковића,Старине Новака и Синише 
Станковића  и  

     -израда техничке документације за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат 
о резервама подземних вода, пројекат одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекат за 
добијање водне дозволе.  
                     На групи конта 45 класификовани су расходи на име субвенција за пољопривреду, 
предузетништво  и јавна предузећа која нису буџетски корисници  у износу од 31.100.000 динара.Као 
субвенције за пољопривреду планирана су средства од 17.500.000 динара. Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама   из извора финансирања 01 планиране су  у износу од 4.000.000 динара .На 
групи 454 опредељен је износ од  100.000 динара за редовне активности приватних предузетника и субвенција 
од 9.500.000 динара за информисање и медије. 
                       У оквиру дотација и трансфера обезбеђена су средства за финансирање основног образовања у 
износу од 59.951.000 динара, средњег образовања у износу од 22.000.000 динара, Центра за социјални рад у 
износу од 16.000.000 динара, Дома здравља  у износу од  800.000 динара и за запошљавање опредељен је 
износ од 2.000.000 динара , што укупно за дотације и трансфере издвојена су средства у износу од 99.951.000 
динара. 
            Утврђена права из социјалног осигурања у 2021. години у износу од 12.387.000 динара обезбеђују 
финансирање дечије заштите,једнократне помоћи деци, ученичких и студентских стипендија и других накнада 
за децу и остало. 
             Кроз остале расходе група 48- дотације, финансира се физичка култура  и велики број удружења и 
организација, донације Црвеном крсту, издвајања за Православну цркву. У оквиру ове категорије предвиђени 
су расходи за порезе,таксе и казне,новчане казне и пенале по судским решењима,као и накнаде штета услед 
елементарних непогода. За те намене опредељена су средства у висини од 69.046.000 динара, од тога за 
категорију 481 планиран  је  износ од  51.840.000 динара.  

                                    Резерве су билансиране до нивоа од 35.000.000 динара при чему се за сталну буџетску резерву, а 
на бази Закона о буџетском систему, издваја износ од 5.000.000 динара,  док је за текућу буџетску резерву 
издвојен износ од 30.000.000 динара.Стална буџетска резерва је билансирана на том нивоу  из  разлога што се 
по Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/2018,31/2019, 
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72/2019 и 149/2020) стална буџетска резерва опредељује највише до 0,5 % укупних прихода и примања док се 
текућа буџетска резерва  по поменутом  Закону опредељује највише до 4 % укупних прихода и примања.  

          Улагања  у основна средства утврђена су у износу од 71.585.000 динара, при чему се највећи износ 
опредељује за развој заједнице на групи конта 511- зграде и грађевински објекти. Ниво тих средстава износи 
54.570.000 динара из текућих прихода  буџета и 54.729.000 динара из других извора прихода. Најважније 
инвестиције за ову годину приказане су  у табели капиталних пројеката.  

 
 
 
 
 

            ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
                                                   Одељење за буџет, финансије  и локалну пореску администрацију 
                                                                                            РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

                                             Мирослав Кнежевић, с.р.    
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


